
Styremøte i historielaget på skolen mandag 15.10.2018 kl. 19.30 

 

Tilstede: Anne, Jørgen, Sonja og Steinar L.  

 

Post og info 

Oppfordring fra Museums- og arkivlaget om dugnadsinnsats på digitalisering. 

 

Økonomi 

Vi har et underskudd på produksjon av Sandøytårnet, kr. 59.000,-, bør vi øke prisen på 

årsskriftet fra 2019? Ble enige om å tenke litt på det frem til over jul. 

 

Dialektprosjekt 

Fredag 19. oktober kl. 1830 på Kjennhaug. Marit har ordnet med innkjøp, og bakt boller. 

Sonja har kontroll på det tekniske utstyret. Steinar L. ordner med at vannet er tilbake innen 

fredag. Anne, Steinar L. og Sonja vil være tilstede på selve dagen, vi møtes kl. 1715. Sonja 

sjekker om skolen og barnehagen trenger lokalene mellom onsdag og fredag, hvis ok får vi 

hjelp av koret til å bære ut stoler og bord etter koret.  

 

Sonja har annonsert på «Hva skjer – Agderposten», samt publisert en artikkel på Sideblikk og 

fått samme artikkel publisert på www.sandoya.no og sendt tektsten til Tvedestrandsposten. 

Vil minne om arrangementet på Facebook sidene til Sandøya, samt fellessiden «Hva skjer på 

Gjeving, Lyngør, Borøya og Sandøya» samt «Hva skjer i Tvedestrand».  

 

Gjert kommer med båten kl. 1720, og Sonja har bestilt båten tilbake kl. 21.20.  

 

Det ble en gjennomgang av forskjellige lydopptak som Sonja har funnet i Radioarkivet til 

NRK (forskertilgang ut 2018), samt et opptak som Kuben har sport opp. Hun har sendt 

henvendelse om å kunne laste ned disse opptakene til bruk i dialektprosjektet, samt at noen 

kan være interessante å få nedskrevet til senere bruk. 

 

Tauverk opp til Sandøytårnet 

Jørgen lovet å ta tak i arbeidet, Marit har nå lagt ut et midlertidig tau på det bratteste strekket. 

 

Sandøysida ny layout 

Sonja og Erik har prøvd å finne dato for opplæring, dessverre har de ikke fått til det ennå.  

 

Stativet til skiltet på Loshytta er ødelagt 

Steinar L. har tatt på seg å reparere skiltstativet. Selve skiltet ligger hos Anne. 

 

Årsskriftet 

En kort gjennomgang av saker som må avklares i forhold til neste årsskrift og temaer.  

 

Eventuelt 

Skolen skal ha sin årlige grunnskoleuke i uke 45, og i år er temaet «før og nå». Sonja la frem 

et spørsmål om styret kunne hjelpe til med et bilde prosjekt, der man sammenligner gamle 

stedsbilder med nye bilder (som elevene skal ta) – lager plakater og henger opp i 

klasserommet. Det ble enighet om at Sonja skulle sende en e-post til hele styre om saken. 

 

Neste styremøte: 12. eller 19. november kl. 1930, ble foreslått. 

 

Referent: Sonja 

http://www.sandoya.no/

